
py vôbec prezrádzajú otvorenosť tejto osobnost" . l" " .",
a všestrannej' aktivite Pritom každet L najroz tcnejsim podnetom
. . • v az ef svojej činn ť . l'aj vysoký stupeň odbornosti' 't os L prejavova LeLbniz

vota, ktoré prežil ako penzion~~a:o,v~ o~stva. J~dnako. posledné roky ži-
m~l strpčené výnosom Kráľovskej ;ed:ca;e?s;~o~~o~;~no~ers;~ho dvora,
mmanom spore s Newtonom. Zomrel r. 1716. L V on yne v spo-

z

MONADOLÓGIA

1. Monáda, o ktorej tu bude rec, le iba jednoduchá substancia, čo vy-
tvára zložené substancie, čiže nemá časti.

2. Keďže existujú zložené substancie, musia existovať aj jednodu-
ché; lebo zloženina je iba nahromadenie alebo agregát jednoduchých
substancií.

3. Tam však, kde vôbec niet častí, nie je možná ani rozpríesurane-
nosť, ani tvar, ani deliteľnosŕ, Potom sú tieto monády naozajstné atómy
prírody, slovom, elementy vecí.

4. Vôbec sa u nich netreba báť rozkladu a niet nijakého pochopi-
teľného spôsobu, ktorým by jednoduchá substancia mohla prirodzene za-
niknúť.

5. Z tej istej príčiny niet ani nijakého spôsobu, ktorým by jedno-
duchá substancia mohla prirodzene vzniknúť, pretože ju nemožno utvoriť
skladanírn častí.

6. Teda možno povedať, že monády môžu vzniknúť a zaniknúť iba
naraz, čiže môžu vzniknúť iba stvorením a zaniknúť iba zničením; zatiaľ
čo zloženina vznrká i zaniká po častiach.

7. Takisto niet vysvetlenia, ako by nejaké iné stvorené bytie mohlo
monádu vnútorne narušiť alebo zmeniť, pretože v nej niet ničoho, čo by
sa premiestnilo, niet nijakého pochopitelného vnútorného pohybu, ktorý
by v nej bolo možné podnietiť, riadiť, zväčšiť alebo zmenšiť ako v zlože-
nmách, v ktorých existujú zmeny vo vzťahoch medzi časťami. Monády
vôbec nemajú okná, ktorými by mohlo do nich niečo vstúpiť alebo z nich
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vyjsť. Akcidenty sa nemozu od nich odlúčiť, ani sa pohybovať mimo
substancií, ako si to kedysi mysleli o tzv. vnímateľných podobách vecí
scholastici. Takto do monády nemôže zvonka vstúpiť ani substancia ani
akcident.

. .8. Jednako musia mať monády nejaké kvality, inak by neboli by-
tiamí. A keby sa jednodoché substancie nelíšili navzájom svojimi kva-
litami, nebolo by možné pozorovať vo veciach nijakú zmenu, pretože to,
čo je v zloženine, môže poohädzaŕ iba z jednoduchých súčastí' no mo-
nády, súc bez kvalít, boli by medzi sebou nerozlíšiteľné, pretože niet
medzi nimi rozdielu ani čo do kvantity. Teda, ak predpokladáme že
priestor je zaplnený, v pohybe by každé miesto prijímalo iba ekvivalent
toho, čo už malo, a jeden stav vecí by bol nerozoznateľný od druhého.

9. Tak isto je potrebné, aby sa každá monáda od každej inej líšila.
Lebo v prírode niet dvoch bytostí, ktoré by boli dokonale rovnaké, a kde
by nebolo možné nájsť alebo vnútorný, alebo na vnútornom určení zalo-
žený rozdiel.

10. :ovažujem tiež za uznanú pravdu, že každé stvorené bytie je
podrobene zmene, a teda 'aj stvorená monáda, a taktiež že táto zmena
je v každom takom bytí nepretržitá. '

11. Z toho, čo sme práve povedali, vyplýva, že prirodzené zmeny
monád pochádzajú z vnútorného princípu, pretože vonkajšia príčina by
nemohla vplývať na vnútro monády.

12; Ale okre~ princípu zmeny musí existovať (v nich) aj nejaký
(kon~r.etn~? d~~ad toho (všeobecna), čo sa mení, detail, ktorý vytvára
takreceno špecífickosŕ a rozmanitosť jednoduchých substancíí,

13. Tento detail má zahrnovať mnohosť v jednote či v jednoduchom.
Pretože sa každá prirodzená zmena uskutočňuje po stupňoch, niečo sa
mení a nieOo ostáva; a teda v jednoduchej substancii musí byť mnohosŕ
tendencií a vzťahov, aj keď v nej niet častí.

~:. ~rechodný stav, ktorý zahrnuje a predstavuj- mnohosŕ v jed-
note Cl v Jednoduchej podstate, je iba to, čo sa rrazýva pocifovaním (per-
ception ), ktoré treba odlišovať od apercepcie alebo vedomia, ako sa
neskoršie ukáž-eo A karteziáni preveľmi porchybili práve v tom, že neuve-
domené pocíŕovaníe nepočítali za skutoánosť. V dôsledku toho verili že
monádami sú iba mysle, a že niet zvieracích duší 'ani iných entelechií,
a preto si tiež plietli, podobne ako ľud, dlhé bezvedomíe s naozajstnou
smrťou, čím sa zároveň dostali k scholastíokému predsudku o celkom
oddelených dušiach, čo popletené hlavy tiež upevnilo v mienke o smr-
teľnosti duší.

15. Pôsobenie vnútorného princípu, ktoré uskutočňuje zmenu či pre-
chod jedného pocitu v druhý, môžeme nazvať pudením (appétitíon): je
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pravda, že pudenie nedosiahne celkom úplný pocit, ku 'ktorému tiahne,
no niečo z neho vždy získa a dospeje k novým pocitom.

16. Sami v sebe skusujeme mnohosŕ v jednoduchej substancii, keď
zisťujeme, že najmenšia myšlienka, ktorú si uvedomujeme, obsahuje roz-
manitosť v svojom predmete. Ta-kto všetci, čo uznávajú, že duša je jedno-
duchá substancia, musia v monáde uznávať túto mnohosť; a pán Bayle
tam vôbec nemal nachádzať ťažkosti, ako to urobil vo svojom slovníku
pod heslom Rorarius.

17. Napokon treba priznať, že pociŕovanie a to, čo od neho závisí,
je nevysvetliteľné pojmami mechaniky čiže pomocou tvarovapohybov.
A ak si predstavíme stroj, ktorého štruktúra by produkovala myslenie,
vnímanie, pociťovanie, mohli by sme si ho myslieť, zachovávajúc tie isté
pomerné miery, taký veľký, že by bolo možné vstúpiť doňho ako do
mlyna. Za takej danosti, ak poprezeráme jeho vnútro, nájdeme iba časti,
ktoré sa vzájomne poháňajú, a nikdy nič také, čo by vysvetľovalo pocí-
ťovanie. Preto (pociŕovanie ) treba hľadať v jednoduchej, a nie zloženej
substancií a či v stroji. V jednoduchej substancií sa naozaj nachádza
iba toto, čiže pocity a ich zmeny. Jedine v tom môžu tiež spočívať všetky
vnútorné akty jednoduchých substancií,

18. Všetky jednoduché substancie alebo stvorené monády by sa
mohli nazvať enteleohiami, lebo obsahujú určitú dokonalosť, sebestačnosť,
ktorá z nich vytvára pramene ich vnútorných aktov a takrečeno netelesné
automaty.

19. Ak chceme nazývať dušou všetko, čo má pocity a pudenia vo
všeobecnom zmysle, ako som to práve vysvetlil, všetky jednoduché sub-
stancie či stvorené monády by sa mohli nazývať dušami; ale keďže vnem
je niečo viac ako jednoduchý pocit, súhlasím s tým, aby všeobecné meno

.rnonád a entelechií postačovalo len tým jednoduchým substanciám, 'ktoré
majú iba pocity, a aby sa dušami nazývali iba tie, ktorých pociŕovanie je
zreteľnejšie a sprevádzané pamäťou.

20. Veď máme skúsenosť s takým stavom v sebe samých, v ktorom
sa na nič nepamätáme ani nemáme nijaký zrejmý pocit, napríklad vtedy,
keď omdIiemealebo upadneme do hlbokého, bezsennéhospánku. V tomto
stave sa duša vôbec nelíši od jednoduche] monády. Ale pretože tento .stav
nie je trvalý a pretože sa z neho preberie, duša je niečím viac.

21. Z toho však vôbec nevyplýva, že by teda [ednoduchä jsubstan-
cia bola bez akéhokoľvek pocitu. To ani nie je možné z dôvodov, ktoré
sme už uviedli; lebo ona nemôže zahynúť ani existovať bez nejakého
vzruchu, ktorý by nebol jej pocitom: ak je však malých pocitov.jve lké
množstvo a niet medzi nimi ničoho, čím by sa dali rozlišiŕ, omWnt...nfÍ5
to, ako keď sa nepretržite otáčame mnoho ráz za sebou tým istým smerom,
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z ,čoho. vsa d~~tavuje závrať, ktorá môže spôsobiť mdloby a nedovoľuje
nam ~~c,r?zlIsovať. A smrť môže živočíchom poskytnúť takýto stav, a to
na určitý cas.

, 22. A ,~~o je kaž~ý p:~tomný stav jednoduchej substancie prirodzene
nasledkom Jej predchádzajúceho stavu, tak je prítomnosť v nej tehotná
budúcnosťou.
. 2? Aj ~eď to n:po~o:ujeme, musíme mať bezprostredne pred pre-

oCltn.uhm~O~lty,. pretože Sl lúh po precitnutí z mrákot uvedomujeme; lebo
pO.Cltvzmka prirodzene iba z druhého pocitu, tak ako aj pohyb môže
prirodzene vzniknúť iba z pohybu.

2:: Z toh~ vidno, že by sme boli ustavične v mrákotách, keby sme
vo svojich pocitoch nemali nič zrejmé a takrečeno význačnejšie a hod-
notnejšie. A toto je stav celkom holých monád .

. 25. Ta,kisto je nám zrejmé, že príroda dala živočíchom význačné
P?Clty" ~~hľ~dom, na star~st~ivosť, s akou im zaobstarala ústroje, ktoré
sust:re,~~Ju :~~c~e s:evtelne luče alebo vzdušné vlny, aby sa ich spojením
.s~ah ~cInlleJS,lilll..N,leco podobné sa deje pri vôni, chuti, dotyku a hádam
aj p~l mnohých iných zmysloch, ktoré sú nám neznáme. A ihneď vy-
svetlírne, ako to, čo sa deje v duši, zodpovedá tomu, čo sa deje v orgá-
noch.

~6. Pamäť poskyt~je dušiam svojskú súvislosť (v čase), >ktorá napo-
dobuje rozum, I1lle,ktoru treba od neho rozlíšiť 1>1- vidíme v V· v, hk ď .. , . v v • • <:IlK , ze ZlVOClCy,
: , ?OC.l~UJUn~eco, co ich vzrušuje a čo predtým pociťovali podobne,

ocakavaJ~ ~a z~lade spomienky to isté, čo sa spájalo s predošlým poci-
tom, a p,r:vaclza Ich to k podobným prejavom, ako mali vtedy. Ak naprí-
ik:la~ ~~azeme v~som palicu, spomenú si na bolesť, ktorú im spôsobila,
zakňučía 111 utečú,

27. A, silr:á predstavivosŕ, ktorá ich zaráža a vzrušuje, pochádza
~le?o, z :eľ~OStl.' alebo z množstva predchádzajúcich pocitov. Lebo často
jediný silný dojem alebo mnoho opakovaných pocitov neveľkej sily má
odrazu účinok dlhého návyku.

28. Ludía si počínajú ako zvieratá, pokiaľ sa následky ich pocitov
\Vv~onaní) uskut~~ujú iba na základe princípu pamäti, a podobajú sa
liečiteľom - empirikom, ktorí si osvojili prax bez teórie· a v troch
~tvrti~ách nášho konania sme Iba empirikmi. Ked napríklaď očakávame
ze, zajtra bude deň, počíriame si empiricky, pretože až dosiaľ sa vždy tak
stavalo. Iba hvezdár súdi o tom na základe rozumu.

29~~l: pozn~~1Íenevy~utn~ch ~ večne platných právd nás odlišuje
od ob~~a!~ych zVler~t a spôsobuje, ze máme rozum a vedy, ktoré nás
povznasaju k poznanuf seba samých a Boha. A práve toto sa v nás na-
zýva rozumnou dušou alebo duchom.

:j42

30. Takisto iba poznaním nevyhnutných právd a ich abstra:hovaním
sa povznášame k aktom sebapoznania, ktoré nám umožňuje myslieť na
to, čo sa nazýva Ja, a pozmávat, že toto alebo ono je v nás: a iba takto:
že myslíme na seba samých, myslíme na bytie i podstatu, na jednoduche
a zložené na nehmotné a taktiež na Boha, ponímajúc, že to, čo je
v nás ob:nedzené, je v ňom bez medzí. A tieto akty sebapoz,nania nám
poskytujú hlavné predmety našich úsudkov.

31. Naše úsudky sú založené na dvoch veľkých princípoch, a to na
princípe kontradikcie, na základe ktorého súdime, že nepravdivé je to,
v čom je (protirečenie) obsiahnuté, a že pravdivé je to, čo je protikla-
dom alebo protiiľečením nepravdivého.

32. A na princípe dostatočného dôvodu, na základe ktorého súdime,
že nijaký fakt nemôže byť pravdivý alebo existujúci, nijaká výpoveď
pravdivá bez toho, že by nemala dostatočný dôvod, prečo je to tak a nie
inak. To platí, aj keď nám tieto (dôvody) veľmi často nemôžu byt vôbec

známe .
33. Takisto sú dva druhy právd, a to pravdy rozumu a pravdy

faktu. Pravdy rozumu sú nevyhnutné a ich protiklad je nemožný a prav-
dy faktu sú náhodné a ich protiklad je možný. Keď je nejaká pravda
nevyhnutná, možno jej dôvod nájsť rozborom na idey (t. j. uvedomova-
né predmety) a na jednoduchšie pravdy (t. j. tvrdenia) až dovtedy, kým
neprídeme k (ideám a pravdám) prvotným.

34. Takto matematici rozborom redukujú deduktívne teorémy (théo-
rémes de spéculation) a praktické pravidlá na definície, axiómy a postu-

láty.
35. A sú napokon jednoduché idey, 'ktoré nemôžeme vymedziť; sú

tiež axiómy a postuláty čiže jedným slovom prvotné princípy, ktoré ne-
možno dokázať (vyvodiť z iných tvrdení) a ani ich ddka:zovať netreba;
ra to sú identické výpovede, ktorých protiklad obsahuje výslovné proti-

rečenie.
36. Lenže dostatočný dôvod sa musí naohádzať aj v pravdách ná-

hodných, čiže v pravdách faktu, t. j. v následnasti vecí obsiahnutých
v stvorenom vesmíre; kde by rozbor na zvláštne dôvody mohol ísť do
podrobností bez medzí, a to pre nesmiernu rozmanitost vecí prírody a .pre
delenie telies (až) donekonečna. Existuje nekonečllosť tvarov (telies )
a prítomných i minulých pohybov, ktoré spolu tvoria pôsobiacu príčinu
môjho práve prítomného písania; a existuje nekonečnosť detailných sklo-
nov a vlôh mojej duše, prítomných i minulých, ktoré spolu tvoria: účelovú

príčinu.
37. A keďže každý detailný fakt obsahuje iba druhé alebo ešte de-

tailnejšie náhodnosti, z ktorýoh každá potrebuje podobnú analýzu, aby
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bola z~ôv~dnená, :akto n~postúpime ďaleko; teda dostatočný alebo
posledny do vod mUSI byť mimo sledu alebo radu detailných náhodností
nech by bol tento rad akokoľvek nekonečný. '
, ,38 '. !eda ~l~ý dôvod.ved musí byť v nevyhnutnej substancii,
kt~:a. moze detaI!ne fakty zmien obsahovať iba eminentne (spôsobom
vyssej dokonalosrí ) akoby vo svojom prameni: a práve tento nazývame
Bohom.

39. Nuž teda je iba jediný Boh, a tento Boh dostačuje, pretože táto
substancia je dostatočným dôvodom všetkých detailov, ktoré tiež súvisia
mocou celku.

. . ~o. ~ožno yež usudzovať, že táto najvyššia substancia, ktorá je
Jedm~, vse;>~~a a n~.:y~~tná, keďže mimo seba nemá nič, čo by bolo
od nej nezavIs,le, a keďze Je Jednoduchým dôsledkom možného bytia, musí
?yť n~s~hopna mať hranice a musí obsahovať práve toľko reality, koľko
Je mozne.

:1.. Z toho vyplýva, že Boh je absolútne dokonalý; keďže dokonc-
l~st J:, Iba velkosť danej reality, presne poňatej, pokiaľ prekonáva hra-
rnce Cl medze vecí, 'ktoré ich majú. A tam, kde vôbec niet medzí, totiž
v Bohu, dokonalosť je absolútne nekone6ná.

42·
v
,Z toho takisto vyplýva, že tvory majú svoje dokonalosti vply~

vom božím, ale svoje nedokonalosti majú z vlastnej prirodzenosti ne-
schopnej byť bez medzí. Lebo práve tým sa líšia od Boha. Táto pôv~dná
nedokonalost tvorov sa v každom prípade prejavuje v prirodzenej zotr-
vačnosti telies.

43. Ta-k isto je pravda, že v Bohu nie je iba prameň existencií ale
aj podstát (vecí a bytostí), nakoľko sú reálne, alebo prameň toho,
čo je reálne v možnosti. To preto, lebo rozum boží je Oblasťou večných
právd či ideí, od ktorých tieto (podstaty) závisia, a preto, že bez
neho by nebolo nič reálne v možnostiach, a nielen nič existujúce, ale
ani nič možné.

44. Lebo ak je v podstatách či možnostiach, prípadne vo več-
ných pravdách nejaká realita, musí sa zakladať na nejakej existujúcej
a skutočnej veci, a teda na existencii nevyhnutného bytia, v ktorom jeho
podstata (ľessence, essentia) uzatvára v sebe (svoju aktuálnu) existenciu,
alebo v ktorom (reálna) možnosť postačuje pre skutočnosť.

45. Takto jedine Boh - či nevyhnutné Bytie - má výsadu nevy-
hnutne existovať, ak je možný. A ako nič nemôže zabrániť možnosti toho,
čo neuzatvára (v sebe) nijaké medze, nijakú megácíu (kladu ), a teda
nijaké protirečenie, tak to jedínéstačt, aby sme poznali existenciu Boha
a priori (t. j. z prvotného poznatku). Ale sme ju dokäzalä aj a posteriori
(t. j. z druhotných poznatkov), pretože existujú náhodné bytia, ktoré
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môžu mať svoj posledný a dostatočný dôvod iba v mevyhnutnom bytí, čo
má dôvod svojej existencie v sebe samom. v v,

46. Nesmieme si však ako poniektorí predstavovať, ze vecne pravdy,
keďže sú závislé od Boha, sú tiež ľubovoľné a závisia od jeho vôle, ako
ich zdá sa, ponímal Descartes a potom pán Poiret. To platí iba o prav~
dách náhodnýoh, ktorých princípom je vhodnost alebo voľba najlepšieho;
naproti tomu nevyhnutné pravdy závisia jedine od jeho rozumu a sú mu
vnútorným predmetom.

47. Takto jedine Boh je prvotnou jednotou či jednoduchou prapô-
vodnou substanciou, ktorej plodmi sú všetky stvorené či odvodené moná-
dy, rodíace sa, z okamihu na okamih, takrečeno mepretržitými výronmi
z Božstva a obmedzené vnímavosťou tvora, ktorého podstatou je byť
ohraničený.

48. V Bohu je moc, prameň všetkého, potom poznanie, ktoré obsa-
huje podrobné určenie ideí, a napokon vôla, pôsobiaca zmeny či výtvory
podľa zásady (o voľbe) najlepšieho. A práve ona zodpovedá tomu, čo
v stvorených monádach tvorí subjekt alebo podklad, sohopnosť pocíto-
vani a a schopnosť pudenia. Lenže v Bohu sú tieto prívlastky absolútne
nekonečné alebo dokonalé; zatiaľ cov stvorených monádach alebo ente-
lechiách - alebo tiež v periectihabiáoh, ako preložil toto slovo Herrno-
laus Barbarus - sú to iba napodobeniny podľa miery dokonalosti, ktorá
je v nich.

49. Hovorí sa, že tvor pôsobí navonok podľa miery svojej dokona-
losti a že trpí od druhého v tej miere, v akej je nedokonalý. Takto pri-
vlastňujeme monáde činnost natoľko, nakoľko má zreteľné pocity, a trp-
nosi natoľko, nakoľko má pocity zmätené.

50. A jeden tvor je dokonalejší ako druhý podľa toho, v akej miere
sa v ňom nachádza to, čo poskytuje prvotný dôvod toho, čo sa deje
v druhom (tvorovi), a práve pre túto (dokonalosť) sa (o ňom) hovorí,
že účinkuje na druhého tvora.

Sl. Ale v jednoduchých substanciách existuje iba ideálny vplyv
jednej monády na druhú, ktorý môže mať účinok iba prostredníctvom
božieho zásahu, pretože v božích ideách ktorákoľvek monáda odôvodnene
požaduje, aby mal Boh na ňu ohľad, ak riadi druhé monády od prvo-
počiatku vecí. Keďže stvorená monáda nemôže mať fyzický vplyv na
vnútro druhej monády, jedine týmto spôsobom môže jedna závisieť od
druhej.

52. Tým spôsobom sú činnosť a trpnosť medzi tvarmi vzájomné.
Boh totiž, porovnávajúc dve jednoduché podstaty, v každej naohádza dô-
vody, ktoré ho zaväzujú prispôsobiŕ jednu druhej; a teda to, čo je z urči-
tého hľadiska činný stav, je z iného hľadiska .trpný: je činný vtedy, ked
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to, oo v ňom so zrejmosŕou rozboru poznávame, umožňuje odôvodniť to
čo sa deje v inom (stave); a trpný natoľko, nakoľko sa dôvod toho, čo
sa v ňom deje, nachádza vo fakte, ktorý zrejme poznávame v druhom
činnom stave.

53. Pretože v ideách Boha jestvuje nekonečný počet možných vesmí-
rov a existovať (v danom čase) môže iba jediný, nevyhnutne existuje
v Bohu dostatočný dôvod voľby (práve existujúceho sveta), 'ktorý určuje
(voliť) skôr jeden ako druhý.

54. A tento dôvod možno nájsť iba v primeranosti (convenance )
alebo v stupňoch dokonalosti, ktorú tieto svety obsahujú; pretože každý
z možných (svetov) má právo nárokovať si existenciu podľa miery do-
konalosti, ktorú v sebe zahrnuje.

55. A to je príčinou existencie najlepšieho (zo svetov), ktorý Boh
poznáva svojou múdrosťou, volí svojou dobrotou a vytvára svojou mocou.

56. A tak táto väzba alebo toto prispôsobenie sa všetkých stvorených
vecí ku každej jednej z nich a každej jednej ku všetkým ostatným spôso-
buje, že každej jednoduchej podstate náležía vzťahy, ktoré sú výrazom
všetkých ostatných (substancií ) a že (každá) je v dôsledku toho večne
živým zrkadlom vesmíru.

57. A ako sa to isté mesto z rozličných strán zdá celkom iným a je
akoby znásobené (rozličnými) pohľadmi, takisto pre nekonečnú mnohosŕ
jednoduchých substancií akoby bolo práve toľko 'rozdielnych vesmírov,
ktoré sú však predsa iba perspektívy jednej a tej istej veci podľa roz-
manitých zorných uhlov každej monády.

58. A to je prostriedok získať práve toľko rozmanitosti, koľko je
možné, ale s najväčším možným poriadkom, čiže to je prostriedok získať
toľko dokonalosti, koľko sa dá.

59. Takisto iba táto domnienka - o ktorej .sa odvažujern povedať,
že je dokázaná - náležite vyzdvihuje veľkosť božiu. To pochopil aj pán
Bayle, keď vo svojom Slovníku - heslo Roraríus - vyslovoval ná-
mietky, ba kde bol v pokušení veriť, že privlastňujem Bohu prímnoho,
dokonca viac, ako je možné. Lenže nemohol uviesť nijaký dôvod, prečo
by hola nemožná táto všeobecná harmónia (harmonie universelle), ktorá
spôsobuje, že každá 'substancia vyjadruje presne všetky ostatné, a to
vzťahmi, ktoré má v sebe.

60. Z toho, čo som práve predložil, vidno napokon apriórne dôvody,
pre ktoré veci nemôžu inak postupovať. Pretože Boh, riadiac celok, mal
ohľad na každú časť a osobitne na každú monádu, ktore] prirodzenosť
je poznávacia, nič ju nemôže natoľko obmedziť, aby poznävala iba časť
vecí; hoci je pravda, že toto poznanie, pokiaľ ide o podrobnosti celého
vesmíru, je iba zmätené a môže byť jasné iba v malej časti vecí, totiž

vecí ktoré sú vo vzťahu ku každej z monád alebo najbližšie, alebo naj-
väčšie; inak by každá monáda bola božstvom. Monády nie sú obmedz~é,
pokiaľ ide o predmet (poznania) ,ale pokiaľ ide o s~ôsob j~~O~ozna:nl:.
Všetky nejasne smerujú k nekonečnu, k celku; ale su ohraničené a rozlí-
šené podľa stupňov zretelností pocitov. ,"
. 61. A v tomto sa zloženiny podobajú jednoduchym substanciám.
Lebo všetko (t. j. priestor) je zaplnené, v dôsledku čoho všetka hmota
navzájom súvisí, a pretože v tomto plnom (priestore) každý pohyb ne-
jako pôsobí na vzdialené telesá, takže každé teleso je ovplyvnené nielen
telesami, ktoré sa ho dotýkajú, a akosi pociťuje, čo sa s nimi deje, ale
ich prostredníctvom pociťuje aj telesá, čo sa dotýkajú prvých, bezpro-
stredne dotykových telies: z toho vyplýva, že toto prenášanie postupuje
na akúkoľvek vzdialenosť. A v dôsledku toho každé teleso pociťuje
všetko, čo sa deje vo vesmíre tak, že ten, kto všetko vidí, môže

-čítať v každom (telese), čo sa deje všade, i to, čo sa stalo a stane;
Pozorujúc v prítomnosti, čo je vzdialené tak podľa času, ako aj podľa
miesta: Evp:nvoux :n:ávro:, povedal Híppokrates. Lenže duša môže v se-
be čítať iba to, čo sa jej' zreteľne predstavuje, nevie rozvinúť odrazu
všetky svoje záhyby, pretože siahajú do nekonečna.

62. A tak hoci každá stvorená monáda odzrkadľuje celý vesmír,
omnoho zreteľnejšie odzrkadľuje telo, ktoré je jej zvlášť pridelené a kto-
rého je entelechiou: a ako toto telo vyjadruje celý vesmír (na základe)
súvisu všetkej hmoty v plnom (priestore), tak aj duša odzrkadľuje
vesmír, odzrkadľujúc svoje telo, iktoré jej prináleží zvláštnym spôsobom.

63. Telo, patriace určitej monáde, ktorá je jeho entelechiou alebo
dušou, vytvára s entelechíou to, čo možno nazvať živokom, a s dušou to,
čo sa nazýva živočíchom. Teda telo živoka alebo živočícha [e vždy ústroj-
né; keďže každá monáda je svojím spôsobom zrkadlom vesmíru a keďže
vesmír je spravovaný dokonalým poriadkom, musí byť istý poriadok aj
v odzrkadľujúcom (by ti) čiže v pocitooh duše, a v dôsledku toho v tele,
podľa ktorého sa v nich (t. j. v pocitooh) vesmír odzrkadľuje.

64.. Teda !každé ústrojné telo živého tvora je istým druhom božského
stroja alebo prirodzeného automatu, ktorý nadmieru prekonáva všetky
umelé automaty; pretože stroj vytvorený ľudským umením nie je stro-
jom v každej svojej časti. Napríklad zub mosadzného kolieska má časti
alebo dielce, ktoré už nie sú niečím umelým a nemajú nič, čo hy cha-
rakterizovalo stroj so zreteľom na leho použitie, pre ktoré určili koliesko.
Ale stroje prírody čiže žijúce telá sú strojmi ešte aj vo svojich najmen-
ších častiach až do nekonečna. A to je rozdiel medzi prírodou a (remesel-
ným) umením, medzi umením božským a naším.

65. A pôvodca prírody mohol urobiť toto božské a nanajvýš zázrač-
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né dielo, lebo každý diel hmoty je nielen donekonečna deliteľný, ako
poznali už starodávni myslitelia, ale skutočne je ešte ďalej delený, čiže
každá časť je rozdelená na čiastky, z ktorých každá má nejaký vlastný
pohyb: inak by nebolo možné, aby 'každý diel hmoty mohol vyjadrovať
celý vesmír.

66. Z toho vidno, že v najmenšej časti hmoty je celý svet stvorení,
živokov, živočíchov, entelechií, duší.

67. Každý diel hmoty možno chápať ako záhradu plnú rastlín, ako
rybník plný rýb. Ale každý výhonok rastliny, každý úd živočícha, každá
kvapka jeho štiav je tiež takou záhradou, takým rybníkom.

68. A hoci pôda a vzduch, ktoré sa nachádzajú medzi rastlinami
v záhrade, alebo voda medzi rybami v rybníku, nie sú ani rastlinou a ani
rybou, predsa sú v nich obsiahnuté, ale najčastejšie v jemnosti pre nás
nevnímateľnej.

69. Teda vo vesmíre niet ničoho pustého, neplodného, mŕtveho, niet
vôbec chaosu a zmätku, iba ak zdanlivého; aký by sa zdal na určitú
vzdialenosť v rybníku, v ;ktorom by sme videli zmätený pohyb a hemže-
nie povedzme rýb, ale bez rozoznávanía samotných rýb.

70. Z toho vidno, že každé živé teleso má prevládajúcu entelechiu,
ktorá je v žívočíchovi dušou; ale údy jeho tela sú plné iných živých
tvorov, rastlín, živočíohov, z ktorých 'každý má svoju entelechiu alebo
svoju prevládajúcu dušu.

71. No vôbec nie je potrebné predstavovať si, ako robia podaktorí,
čo zle poohopili moju myšlienku, že každá duša má vlastnú látku alebo
diel hmoty s ňou navždy spojený a že teda vlastní iné nižšie živoky,
určené navždy jej slúžiť. Lebo všetky telá sú vo večnom toku ako rieky;
a časti do nich nepretržite vstupujú a z nich vystupujú.

72. Teda duša mení telo iba pozvoľna a postupne, takže nikdy nie
je odrazu zbavená všetkých svojich orgánov; a u živočíchov sa často vy-
skytuje premena, ale nikdy nie prevteľovanie a stahovaníe duší: vôbec
niet duší (od tiel) celkom oddelených, niet ani Géniov (anjelov) bez tiel.
Iba Boh je celkom bez tela.

73. A to tiež spôsobuje, že v prírode nikdy niet ani dokonalého splo-
denia, ani dokonalej smrti, prísne vzaté, spočívajúcej v oddelení duše.
A to, čo nazývame splodením, je iba vývin a rast; ako aj to, čo voláme
smrť, je iba vovinutie a úbytok.

, 74. Filozofi bývali vo veľkých rozpakoch nad otázkou pôvodu 19-
riem, enteleehíí a duší; ale dnes, keď sa presnými výskumami rastlín,
hmyzu a zvierat zístilo, že ús troj né telá prírody nikdy nevznikajú z ohao-
su alebo hniloby, ale vždy 'zo semien, v ktorýoh sa určite nachádza
(aké-také) predformovanie (préformation), usúdilo sa, že pred poča-

tím neexistovali iba ústrojné telá, ale aj duša v nich, slovom, sán;
živočích; a že tento živočích prostredníctvom počatia bol iba uspô~ob.:ny
(disposé) pre veľkú premenu stať sa živoč~chom in~ho drW:u. ~ľlbhz~e
niečo podobné vidno aj mimo plodenia, keď sa napnklad z červíkov sta-
vajú muchy a z húseníc motýle. ,. .

75. Živočíchy, z ktorých niektoré sa prostredmctvom počatia po-
zdvihli na stupeň najväčších, možnú nazvať semennými (spermatický-
mi). no živočiohy, ktoré nezmenili druh, totiž ich väčšina, rodia sa,
množia a hynú ako veľké, pričom iba malý počet vyvolenýoh prechádza
na väčšie javisko sveta.

76. Lenže toto by bola iba polovica pravdy: usúdil som teda, že
živočích nikdy nehynie, ak nikdy nepočína (v rámci) prirodzeného (po-
riadku); a nielenže niet (absolútneho) splodenia, ale tobôž niet úplného
zničenia, ani prísne vzatej smrti. A toto usudzovanie a posteriori a vy-
vodené ro skúsenosti sa dokonale zhoduje s mojimi základnými poznat-
kami vyvodenými, ako sme už uviedli, a priori.

77. A tak možno povedať, že nielen duša (zrkadlo nezničiteľného
vesmíru) je nezničiteľná, ale aj sám živočích: aj keď jeho. s.troj ča~to
čiastočne hynie, prijíma svoju ústrojnú schránku, alebo sa Jej zbavuje.

78. Tieto základné poznatky (princípy) mi umožnili prirodzene vy-
svetliť jednotu a či skôr (vzájomnú) prispôsoben.osť (koníormnost) duše
a ústrojného tela. Duša koná podľa vlastných zákonov a telo tiež podľa
svojich; a predsa sa zhodujú na základe predurče~ej, har~ónie ~e?zi
všetkými substanciami, pretože všetky sú predstavlteľ-kaml toho istého

vesmíru.
79. Duše konajú podľa zákonov účelových príčin (causes finales,)

prostredníctvom pudení, cieľov a prostriedkov. Telesá pôsobia podľa za-
koňov pôsobiacich 'príčin alebo pohybov. A obe ríše, ríša príčin pôso-
biacich aj účelových, sú vo vzájomnom súlade.

, 80. Descartes spoznal, že duše nemôžu poskytovať telám energiu,
pretože 'v hmote je vždy to isté množstvo energie. Jednako veril, že ~uša
môže meniť smer (pohybu) tiel. Ale aj to (veril) len preto, lebo za Jeho
čias nepoznali zákon prírody, ktorý kladie aj zachovanie celkového smeru
do .samotnej hmoty. Keby ho bol postrehol, bol by mu zišiel na um
systém predurčenej harmónie. A.'

81. Tento systém určuje, že telá 'konajú, akoby vobec nebolo d~sl,
(čo je, pravda, nemožné), a že duše konajú, akoby vôbec nebolo tiel,
a že obe sa správajú tak, akoby jedno vplývalo na druhé.

82. Pokia! ide o ducha alebo o dušu rozumnú, aj keď zisťujem,
že základom všetký oh živokova živočíchov je jedna a tá istá vec,. ako
sme práve povedali - totiž, že živočích a duša vznikajú iba so vzmkom

z



sveta, a teda aj zanikajú iba s jeho zánikom - rozumné živočíchy predsa
majú tú zvláštnosť, že ich malé semenné živočíchy, kým sú iba semenné,
majú len obyčajné alebo senzitívne duše: ale len čo semenné živočíchy,
ktoré sú takrečeno vyvolené, dospejú prostredníctvom skutočného počatia
k ľudskej prirodzenosti, ich senzitívne duše sa povznesú na stupeň rozu-
mu a k výsade duchov.

83. Okrem inýoh rozdielov, ktoré sú medzi obyčajnými dušarní
a duchmi a z ktorých niektoré <som už vyznačil, le ešte -aj tento: duše
sú vo všeobeonosti živými zrkadlamí alebo obrazmi vesmíru stvorení,
ale duchovia sú okrem toho obrazmi samého Božstva a či samého pô-
vodcu prírody; sú schopní poznaŕ systém umiverza a niečo z neho napo-
dobniť v stavbe (svojich) diel (échantillons architectoniques}; každý
duch je vo svojom okruhu akoby malým božstvom.

84. To spôsobuje, že duchovia sú schopní istým spôsobom tvoriť
spoločenstvo s Bohom a že on má ,k nim nielen vzťah vynálezcu k svoj-
mu stroju (aký má Boh k ostatným tvorom), ale navyše vzťah, aký má
panovník k svojim poddanýrn a tiež otec k svojim deťom.

85. Z toho ľahko možno vyvodiť záver, že zhromaždenie všetkých
duchov má tvoriť obec božiu, takrečeno najdokonalejší štát, aoký je len
možný, ovládaný najdokonalejším spomedzi panovníkov.

86. Táto obec božia, toto mocnárstvo naozaj všeobecné je mravným
svetom v svete prírodnom a tým, čo je najvznešenejšie a najbožskejšie
medzi dielami božími: a práve v tom spočíva sláva božia, pretože by jej
vôbec nebolo, keby duchovia nepoznali a neobdivovali jeho veľkosť a dob-
rotu, a takisto práve vzťahom k tejto obcí božej (Boh) prejavuje naozaj
dobrotu, zatiaľ čo jeho múdrosť a moc Slaukazujú všade.

87. Teda dokonalý súlad medzi dvoma ríšami prírody, a to medzi
ríšou pôsobiacich príčin a ríšou príčin účelových, sme už stanovili, mu-
síme tu však prípomenúŕ aj iný súlad, súlad medzi fyzickou ríšou prí-
rody a mravnou ríšou milosti (činorodej lásky), takrečeno súlad medzi
Bohom ako arohitektom vesmírneho stroja a Bohom ako mocnárom bo-
žieho sveta duchov.

88. Tento súlad spôsobuje, že veci smerujú k milosti samotnými
cestami prírody a že napríklad táto zemeguľa musí byť rozbitá a znovu
zložená prirodzenou cestou v čase, keď si to vyžiada vláda duahov, pre
potrestanie jedných a pre odmenenie druhých.

89. Možno ešte povedať, že Boh ako staviteľ vo všetkom uspokojuje
Boha zákonodarcu a že teda hriechy musia so sebou prinášať aj trest
podľa poriadku prírody, ako aj na zá:klade mechanicke] štruktúry veci;
a že krásne činy si takisto mechanickýrní cestami, vzhľadom na telá, pri-
tiahnu odmeny, aj keď sa to nemôže a nesmie vždy uskutočniť ihneď.

90. Napokon pod touto dokonalou vládou by vôbec nebolo dobrého
činu bez odmeny a zlého bez trestu: všetko sa má obrátiť v prospech
dobrých, totiž spokojných v tomto veľkom štáte, ktorí dôverujú Prozre-
teľnosti, keď si splnia povinnosť, milujú a napodobňujú pôvodcu všet-
kého dobra, ako náleží, s potešením uvažujú o jeho dokonalostiach podľa
povahy naozajstnej čistej lásky, radujúcej sa z blaženosti milovaných.
Práve preto osoby múdre a cnostné pracujú na všetkom, čo sa zdá pri-
meraným predpokladanej či predchádzajúcej vôli božej; a zároveň sa
uspokojujú so všetkým, čo Boh zošle svojou tajomnou, dôslednou a roz-
hodnou vôľou; uznávajúc, že keby sme mohli dostatočne pochopiť poria-
dok vesmíru, zistili by sme, že prekračujeme všetky túžby najmúdrejších
a že je nemožné urobiť ho lepším, ako je; nielen pre celok vo všeobec-
nosti, ale aj pre nás samých zvlášť, ak sme oddaní, ako sa patrí, pôvod-
covi všetkého nielen ako staviteľovi a pôsobiacej príčine nášho bytia, ale
aj ako svojmu učiteľovi a účelovej príčine, ktorá má byť úplným cie-
ľom našej vôle a ona jediná má tvoriť našu blaženosť.
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